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শাইখ আবু আ�ু�াহ মুহািজর রহ. এর সংিক্ জীবনী 

  امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم �ىل �ري �لق هللا ٔأمجعني محمد �ن عبد هللا ٔأما بعد

সকল �শংসা উভয় জাহােনর রব আ�াহ তায়ালার জনয্ দরদ ও সালাম বিষরত েহাক 

স�ি�কুেলর িশেরামিন মুহা�দ ইবেন আবদু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ সা�ােমর উপর্ 

শাইখ আবু আ�ু�াহ আল-মুহািজর আল িমসরী আবদুর রহমান আল আলী রহ. এর 

মুজািহদেদর মােঝ “শাইখ আবুল আফগান আল িমসির” নােমও পিরিতত িছেলন্ 

শাইখ আসেল পিরতয় েদওয়ার মুখােপকী নন্ িতিন শীষর্ানীয় উলামােয় েকরাম এবং 

িজহাদী শােয়খেদর মােঝ অনযতম িছেলন্ িতিন �থম েথেকই আফগান িজহােদ লড়াই 

কেরিছেলন, অত:পর আফগািন�ােন িবিভ� দেলর মােঝ েফতনা �কািশত হওয়ায় 

িতিন ইলেম �ীন িশকা করার জনয পািক�ােন িগেয় আল-জািময়াতুল ইসলািময়া 

ইসলামাবােদ েলখাপড়া শর কেরন, শরীয়াহ িবভােগ মা�াসর কেরন্ িক� পািক�ােনর 

সরকার কত� রক তাােক হয়রানী করায় ড�েরট করা স�ব হয়িন! তাই িতিন আবার 

আফগািন�ােন রওয়ানা কেরন্ েসখােন েখাে� িতিন খালদুন �িশকর িশিবের একিট 

মা’হাদুশ শিরয়াহ’েত অধযাপনা শর কেরন, যার পিরতালক িছেলন “শাইখ ইবেন শাইখ 

আল-িলবী রহ.”্ অত:পর িতিন েসই কযােের একজন দািয়�শীল িহেসেব িনযু� 

হন্ িকছুিদন পর কা�াহাের শাইখ আবু হাফস আল েমৗিরতানী রহ. পিরতািলত 

মা’হাদুশ শরীয়াহ’েত দরস �দান শর কেরন্ এই মা’হাদিট শাইখুল ইমাম উসামা 

িবন লােদন রহ. উে�াধন কেরিছেলন্  

ইরাকী �িতেরাধ েযা�ােদর িকংবদ�ী শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. উনার 

েথেক ইলমী ইি�ফাদা হািসল কেরেছন্ এমিনভােব িতিন েহরােতর কযােে ৈবজািনক 

িবষেয় েকাসর করােনা জনযও িনেয়াগ লাভ কেরিছেলন্ 

শায়খ আবু মুসাব আয-যারকাবী রহ. বেলন- “আিম শাইখ আবু আ�ু�াহ আল-মুহািজর 

রহ. এর সােথ দীঘরেময়াদী েসাহবত লাভ কেরিছ্ উনার সােথ শিহদী হামলার বযাপাের 
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অেনক আেলাতনা-পযরােলাতনা কেরিছ্ শাইখ তা জােয়জ হওয়ার অেনক �মার 

িদেয়েছন্ আিম িনেজও এবযাপাের অেনক গেবষরা কেরিছ্ এিবষেয় অেনক অিডও 

েরকডরও শেনিছ, ফেল আ�াহ তায়ালা িতিন েয িবষয়টা জােয়জ হওয়ার �মার করেত 

েতেয়েছন েস বযাপাের আমার বকেক উে�ািতত কের িদেয়েছন্ 

ফেল শহীিদ হামলা শধু জােয়জ হওয়ােতই সীমাব� নয় বরং তােক মু�াহাব ও উ�ম 

আমল মেন কির্ আ�াহর কসম এটা শধু ইলেমর বরকত ও তার বাহেকর সাকােতর 

ফেলই হেয়েছ”্ 

ইরাকী আল-কােয়দা’র শরীয়াহ কিমিটর একজন সদসয শাইখ মুহা�দ ওয়াইল 

হালওয়ািন (মািসরাতুল গািরব) রহ. তাার “আয যারকাবী কামা আররাফতুহ” িরসালা’েত 

বেলেছন-  

“আমােদর শাইখ জারকাবী তাার শাইখ আবু আবদু�াহ আল-মুহািজর রহ.েক অেনক 

ভালবাসেতন্ এবং �তুর স�ান ও খুব �শংসা করেতন,  মেন মেন কামনা করেতন 

যিদ িতিন ইরােক আসেতন অব্াদ�ে� মেন হত তাহেল উনােক “শরীয়াহ িবভাগ” 

পিরতালনার দািয়� অপরর করেবন্ িতিন আমােদর কােছ এটাও আেলাতনা কেরেছন 

েয, িতিন তার বছর উনার িনকট িশকা�হর কেরেছন”্  

এমিনভােব শাইখুল মুজািহদ হািকমুল উ�াহ ডঃ আইমান আয জাওয়ািহরী 

হািফজাহ�াহ “আত তাবিরয়া” নামক �ে� তাার আ�সংযেমর �শংসা কের বেলেছন- 

“মুজািহদগর েযসকল উলামা েথেক উপক� ত হেয়েছন শাইখ আবু আ�ু�াহ আল-

মুহািজর তাােদর মােঝ অনযতম্ েকননা িতিন িনেজও এক নাগাের মুহািজর, মুরািবত, 

ও মুজািহদ িছেলন্ িতিন আফগািন�ােনর পা�রবতরী ইসলামাবােদর আল জািময়াতুল 

ইসলািময়যা েথেক ফােরগ হেয়েছন্ অত:পর খালদুন কযােে ইলম এবং দাওয়ােতর 

মারকায তালু কেরিছেলন্ আর কা�াহাের তািলমুল লুগািতল আরািবয়া মারকােজ 

িশককতা কেরেছন্ অত:পর কাবুল ও েহরােত মুজািহদগেরর িবিভ� িবষেয়র ইলমী 

সমাধান িদেয়েছন্ িতিন মাসািয়লুল ঈমান িবষেয় একিট সু�র বই িলেখেছন যার 

নামটা এখন আমার েজেহেন আসেছ না”্ 
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শাইখ আবু মুহা�দ আল মাকিদসী তাার ধারাবািহক আেলাতনা “েতামরা আ�াহওয়ালা 

হেয় যাও!” েত শাইখ আবু আ�ু�াহ আল মুহািজর রহ. এর নাম উে�খ কের বেলন- 

“এমিনভােব একবার ভাই আবু মুসআেবর সােথ আমার সাকাত হেয়িছল, আর তাার 

সােথ িছেলন শাইখ আবু আ�ু�াহ আল মুহািজর রহ.্ েস সময় িতিন িমসেরর তােলেব 

ইলম িছেলন্ িতিন পের আমার সােথ েটিলেফােন দীঘর আেলাতনা কেরিছেলন্ 

আেলাতনায় মেন হত আিম উনার িনকেটই আিছ্ িতিন গেবষরাধমরী একিট আেলাতনা 

িকংবা বইেয়র বযাপাের আমার সােথ পিরক�না কেরিছেলন্ যােত িজহােদর মাশােয়খ, 

উলামােয় েকরাম -িবেশষভােব শাইখ আবু কাতাদা, শাইখ আইমান আয জাওয়ািহরী 

এবং অনযানয উলামােয় েকরাম তাােদর মােঝ আিমও একজন- সকেলর পক েথেক 

িজহােদর �াি� িনরসেন েয আেলাতনা করা হেয়েছ তা একি�ত করেবন্ এমিনভােব 

িজহাদ িবষয়ক েছাট বড় যত ধরেরর �� উেঠ তার উ�র সহকাের শাইখ আবু 

আ�ু�াহ আল মুহািজর রহ. তাার িকতােব উে�খ করেবন্ েযন এর মাধযেম িত�া শি� 

শািনত হেয় সম� �াি� দূরীভূত হয়্ তাার এই পিরক�না বা�বায়েনর লেকয িকছু 

অধযােয়র �� ফযােে আমার িনকট পািঠেয়িছেলন্ আিমও যথাথর গর� িদেয়িছলাম্ 

িক� ভােগযর িনমরম পিরহাস অ� িকছু �� পাঠােনার পরই আিম ে�ফতার হেয় যাই”্ 

২০০১ সােলর ঘটনার পর আফগািন�ােন যখন দখলদার বািহনী আসেলা, ইমারেত 

ইসলািময়ােক েভে� েদওয়া হল্ শাইখেক বাধয করা হল েযন ইরােনর সােথ 

সেকরেেদ কেরন্ েসখােন আ�াহ তায়ালা তাার জনয িনধরারর কের েরেখিছেলন েয, 

ইরােনর বাদশাহ তােক ে�ফতার করেব্ ফেল তাই হল, এমনিক দীঘর সময় পযর� 

িতিন েসখােন ব�ী িছেলন্ 

েমাটকথা, শাইখ িছেলন একজন দক ��কার, িতিন িজহােদর িফকহী মাসােয়ল এবং 

কুরআন হািদেস বিররত আত তােয়ফাতুল মানসুরার িনদশরনাবলী স�িলত দুিট গর�পূরর 

বই িলেখেছন, যার �ারা শাইেখর ইলমী গভীরতা অনুমান করা যায়্ শাইেখর 

রতনাবলী যিদও �তুর নয়, তবুও েসগেলার মাধযেমই অেনক আ�হ উি�পনা জা�ত 

হয়্ 
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এমিনভােব শাইেখর দরস ও ধারাবািহক আেলাতনাগেলােতও অেনক ফায়দাজনক িবষয় 

িছল্ 

 

শাইেখর রতনাবলী 

১- আ’লামুস সু�ািতল মানশরাহ িফ িসফািতত-তাইফাইল মানসুরাহ (১-৩ খ�) (�ায় 

েদড় হাজার প��ার িতন খে�র এই িকতাবিটর �কােশর তািরখ জানা যায়িন্) 

২- মাসািয়ল িমন িফকিহল িজহাদ (�ায় ৫৭০ প��ার দুলরভ এই িকতাবিটর �কােশর 

তািরখও জানা যায়িন্) 

৩- িসলিসলাতু মুকা�ামাহ িফলওয়ালা ওয়ালবারা (শাইেখর েবশ িকছু দুলরভ দরেসর 

অিডও েরকডর েথেক ২০১৫ ইংেরিজ সােল িকতাব আকাের ��ত কেরেছ 

“মুয়াসসাসাতু আত তায়াহা” এর তাফিরগ ও নশর িবভাগ্) 

৪- িসলিসলাতুল হািকিময়যাহ (শাইেখর েবশ িকছু দুলরভ দরেসর অিডও েরকডর েথেক 

২০১৪ ইংেরিজ সােল িকতাব আকাের ��ত কেরেছ “মুয়াসসাসাতু আত তায়াহা” এর 

তাফিরগ ও নশর িবভাগ্) 

৫- িসলিসলাতু সুকুতুল হাজারািতল গারিবয়যাহ (শাইেখর েবশ িকছু দুলরভ দরেসর 

অিডও েরকডর েথেক িকতাব আকাের ��ত ও �কাশ কেরেছ “মুয়াসসাসাতু আত 

তায়াহা” এর তাফিরগ ও নশর িবভাগ্ তেব �কােশর তািরখ জানা যায়িন্) 

 

শাহাদাত বরর  

শাইখ রহ. শােম আল কােয়দা শাখা জাবহাতুন নুসরাহ এবং পরবতরীেত জাবহাত 

ফাতহশ শাম’ এর শিরয়াহ িবেশষজ িছেলন্ গত ১৮ নেভ�র ২০১৬ সােল িসিরয়ার 
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ইদলীব �েদেশ সারমাদা’র িনকটবতরী ্ােন আেমিরকার িবমান হামলায় শাহাদাত বরর 

কেরন্ তাকা�ালা�াহ সুবহানাহ ওয়াতাআলা্  

 

অনুবাদ সেেকর িকছু কথা 

বকযমার পুি�কািট গত রমজান ১৪৩৭ িহজরী/জুন ২০১৬ সােল শােমর আল কােয়দার 

অনযতম িমিডয়া �িত�ান “আর িরসালাহ” কত� রক িভিডও সাকাৎকার িহেসেব �কািশত 

হেয়িছল্ মুয়াসসাসাতু আত-তাহায়া েস সময়ই আেলাতনািটর আরিব েটেট �কাশ 

কেরিছল্ উে�খয জনস�ুেখ �কািশত এটাই স�বত শাইেখর েশষ আেলাতনা বা 

�কাশনা িছল্ এর পাাত মাস পর-ই ১৮ নেভ�র ২০১৬ সােল শাইখ রহ. আেমিরকান 

িবমান হামলায় শাহাদাত বরর কেরন্ আর আজ ২০১৮ সােলর মাতর মােস আপনােদর 

স�ুেখ বাংলা অনুবাদ �কািশত হেে্ শাইেখর ধারাবািহক  �িততাররমূলক 

আেলাতনার এটাই িছল �থম পবর্ পরবতরীেত আর েকান পবর �কািশত হয়িন, তাই 

আমরা আর েকান পবর হয়েতা আপনােদর সামেন অনুবাদ েপশ করেত পারেবা না্ 

আ�াহ শাইখ রহ.েক জাঝােয় খাইর দান করন! শহীদ িহেসেব কবুল করন! জা�াতুল 

িফরদাউস দান করন! আিমন ইয়া রা�াল আলািমন্   
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 �سم هللا الرحٰمن الرحيم

 أ�حمد � رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�� أشرف األنبياء واملرسل�ن

সম� �সংশা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহ তা’আলার জনয এবং দরদ ও 

সালাম বিষরত েহাক সবরেে� নবী ও সবরেে� রাসুেলর ওপর৷ হামদ ও সালােমর 

পর- 

 ألسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اته

স�ািনত �ীিন ভাইেয়রা! সুদীঘরকাল যাবৎ উ�েত মুসিলমাহ এই ফরিজয়যাত (িজহাদ 

িফ সািবিল�াহ) েথেক দূের সের িছল৷ আিম আপনােদর সােথ িজহাদ িফ সািবিল�াহ 

ও েস অ�েনর মুজািহদেদর অব্া িনেয় িকছু আেলাতনা করেবা৷ আমরা আ�াহ 

সুবহানাহ ওয়া তা’আলার িনকট �াথররা কির েয, িতিন েযন আমােদর ও আপনােদর 

সৎকমরসমূহেক কবুল কের েনন এবং িতিন েযন আমােদর েশষ পিররামেক ম�লজনক 

কেরন৷ 

আফগািন�ােন রশ েসনােদর িবরে� িজহাদ তালু হওয়ার সময় আিমও তাােদর একজন 

িছলাম যারা িজহাদ িফ সািবিল�াহ করার জনয আফগািন�ােন পািড় জিমেয়িছেলন৷ েস 

সময় আিম এবং ভাইেদর এক জামাত এক আরব রাে� বসবাস করতাম৷ আমরা েস 

েদেশ িকছু ব�� তা ও েটপ েশানার পর এবং িকছু িকতাব পড়ার পর েযমনঃ শাইখ 

আ�ু�াহ আআােমর “ইবার ওয়া বাছােয়র িফল িজহািদল আফগানী” ও “আয়াতুর 

রহমান িফ িজহািদল আফগান” িকতাব�য় পড়ার পর িজহাদ িফ সািবিল�াহেত 

েযাগদােনর �িত মেনািনেবশ কির৷ েস সকল ব�� তা, ওয়াজ ও পাঠগেলা ভাইেদর 

মােঝ �যথরহীনভােব িবরাট �ভাব েফেলিছল৷ ফেল আমরা েস েদশ েথেক িজহােদর 

পূরযভূিম আফগািন�ােনর উে�েশয রওয়ানা কির৷ আমরা তখন আফগািন�ােনর িজহােদ 

যাওয়ার জনয িবিভ� রা� েথেক েত�া-তদিবর কির; িক� সবর�ই আমােদরেক 

আফগািন�ােন েযেত পির�ারভােব িনেষধ কের েদয়া হয়৷ পিরেশেষ আমরা ওমরা 
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আদায় করার জনয িভসা িনেয় হারামাইন শরীেফর েদেশ যাই এবং হারামাইন শরীেফর 

েদেশও আমরা দীঘরিদন অব্ান করার পর এক পযরােয় আফগািন�ােনর িভসা পাই৷ 

হারামাইনবাসীরা বা�িবকই আমােদর আনসার িছেলন৷ তারা িজহাদ িফ সািবিল�াহর 

উে�েশয েবিরেয় পড়া ভাইেদর বা�িবকভােবই িনেজেদর সবরর িদেয় সাহাযয-

সহেযািগতা করেতন৷ আমরা হারামাইন শরীেফর েদেশ িবিভ� ওলামা-মাশােয়খেদর 

েখদমেত হািজর হতাম৷ একিদন আমােক এক শাইখ বলেলন, আমরা আজ আফগান 

মুজািহদীন কমা�ারেদর এক কমা�ােরর সােথ সাকাৎ করেবা, িযিন একজন 

িমিলয়িনয়ারও বেট৷ আমরা আজ শাইখ উসামা িবন লােদেনর সােথ সাকাৎ করেবা৷ 

আিম যখন এই সংবাদ শেনিছলাম তখন আিম বা�েবই �তুর খুিশ হেয়িছলাম ও তাােক 

বেলিছলাম েয, ইনশাআ�াহ আিমও আপনার সােথ যােবা৷ আিম িদেল িদেল আকাংকা 

েপাষর করিছলাম েয, ইস আিম যিদ শাইখ উসামা িবন লােদনেক েদখেত েপতাম, 

েযমনিট িতিন আমােক েশানােলন! রভাবতই আিম এ কারের আনি�ত হিেলাম েয, 

মুসলমানেদর মেধয এমন িমিলয়িনয়ার রেয়েছন িযিন তার জানমাল িদেয় উ�েত 

মুসিলমাহেক সহায়তা কের থােকন৷ তখন েসই শাইখ আমােক সােথ িনেয় িনেলন এবং 

আমরা েজ�ায় শাইখ উসামার বাড়ীেত েগলাম৷ 

আমরা েসখােন িগেয় েদিখ ভাইেদর এক জামাত শাইখ উসামার বাড়ীেত বেস শাইেখর 

েবিরেয় আসার অেপকা করেছন এবং শাইখ আফগািন�ােন যাওয়ার জনয ��িত 

িনিেেলন৷ আমরাও ভাইেদর সােথ বসলাম৷ িক� আিম যখন েসখােন েপৗেছ তার 

বািড়েত বসলাম তখন আিম বািড়ঘর ও িবছানা অতয� সাধািসেধ েপলাম৷ উ� শাইখ 

েযমনিট বেলিছেলন েয, “আমরা িমিলয়েনয়ােরর বাড়ীেত যািে”, েতমন েপলাম না৷ 

আিম েদখলাম েয, িবছানািট িনতা�ই সাধারর ও সাধািসেধ িছল, এমনিক আমরা 

েমেঝেত বসলাম৷ িকছুকর পর শাইখ েবর হেয় এেলন ও ভাইেদর সালাম িদেয় 

বসেলন৷ 

ভাইেয়রা আমােদর আফগািন�ােনর িজহােদ যাওয়ার পূেবরর সময়টােত রভাবতই িবিভ� 

িবষয় জানেত তাইেতন৷ আমরা েস সময় িজহােদ অংশ�হর কেরেছন এমন কমা�ার ও 
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মাশােয়খেদর সােথ সাকাৎ করেত েত�া করতাম এবং তােদরেক আফগান িজহাদ 

সেেকর �� করতাম৷ তখন মাশােয়খেদর �ায় সকেলই আফগান জনগরেদর 

�িতরকায় আফগািন�ােন আ�াসী রািশয়ান বািহনীর িবরে� িজহাদ করা ওয়ািজব 

হওয়ার কথা বলেতন৷ 

তাই রভাবত-ই ভাইেয়রা শাইখ উসামােক িবিভ� িবষেয় �� করা শর করেলন এবং 

আিম িনেজও শাইখেক একিট �� কেরিছলাম৷ আমার পােশর ভাই শাইখেক �� কের 

বলেলন, েহ শাইখ! আপিন িক আপনার রতেক এমন েকান কারামাত েদেখেছন, যা 

আপিন আমােদরেক বররনা কের শনােবন? ইিতপূেবর শাইখ আ�ু�াহ আআাম 

িকছুসংখযক কারামাত বররনা করেছন৷ অনযানয ভাইেয়রাও রািশয়ানেদর িবরে� তলমান 

যুে� আফগািন�ােনর ভূিমেত মুজািহদেদর ঘেট যাওয়া অেনক কারামাত বররনা করেছন৷ 

তাই আপিন যিদ আমােদর িনকট বররনা করার মত েকান কারামাত েদেখ থােকন, 

তাহেল আমরা তা শনেত তািে৷ 

তখন শাইখ উসামা বলেলনঃ হযাা, আিম আমার রতেক একিট কারামাত েদেখিছ এবং 

েস লড়াইেয় আিম িনেজও শিরক িছলাম৷ রশরা “জাজী” অ�েলর আনসারেদর 

কযােে আমােদর অব্ান সেেকর েজেন িগেয়িছেলা এবং বহসংখযক িবমান টযাংক ও 

অনযানয সরসামািদ এবং একেশার েবিশ ৈসিনক েস অিভযােন জমা করেত থােক ও 

আনসারেদর কযােের েসই ঘাািটর �িত অ�সর হেত থােক, েযিটেত আমরা অব্ান 

করতাম ও েয ঘাািটেত ভাইেদরেক �িশকর িদতাম৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ রশেদর আসার পূেবর আমােদর িনকটও আমােদর আনসার 

ভাইেদর পক েথেক খবর েপৗেছ িগেয়িছেলা৷ ফেল আমরা ��িত েনয়া শর কির এবং 

পবরত ও িটলার তূড়ােকও আাকেড় ধের রািখ৷ েমাটকথা আমরাও আলহামদুিল�াহ যেথ� 

��িত িনেয় রাখলাম৷ অথরাৎ আমরা খানা-পানীয় পযর� উপের িনেয় েগলাম৷ রশেদর 

েপৗছার পর লড়াই শর হেয় েগল৷ তারা আমােদর উপর িবমান েথেক েবাি�ং করেতা; 

িক� আ�াহর দয়ায় েসগেলা িবেোিরত হেতানা৷ ভাইেয়রাও রশেদর �িত েতাপ, 

মটরার, যািকবীক, েদাশকা ও শলাকা ইতযািদ �ারা েগালা িনেকপ করেতন৷ এ সকল 
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অ�শে�র সবগেলাই আমরা পবরেতর তূড়ায় তুেল িনেয়িছলাম৷ এভােবই আমােদর ও 

রশেদর মােঝ লড়াই শর হেয় যায় এবং েকান রকেমর মুলতুিব েদওয়া বযিতত 

লাগাতার িতনিদন পযর� তা অবযাহত থােক৷ এমনিক ভাইেয়রা িনজ ্ােনই খানািপনা 

করেতন এবং িনজ ্ােনই নামাজ পড়েতা, িনজ ্ান বা অ� তযাগ করার িকছুেতই 

েকান সুেযাগ িছল না৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ আিম িনেজ েদখাশনা করতাম ও যু�েক� পযরেবকর করতাম 

এবং েগালা িনেকপ কেরও ভাইেদর সােথ লড়াইেয় অংশ�হর করতাম৷ আিম দূরবীন 

িদেয় েদখলাম েয, রশেদর একিট দল আমােদর িদেক অ�সর হিেল, তখন তােদর 

উপর একিট মটরার েশল আপিতত হেয় তােদর সকলেক জাহা�ােম পািঠেয় িদল৷ 

অতঃপর রশেদর আহত িকংবা িনহতেদর উ�ার করার জনয একিট এ�ুেলে এিগেয় 

এেল মটরার েশল েসিটেকও আগেন ভ  কের িদল৷ তারপর তােদরেক উ�ার করার 

জনয আেরকিট এ�ুেলে এিগেয় এেলা; িক� তা ৈসিনকেদর িনহত অব্ায় ও পূেবরর 

এ�ুেলেেক ভি�ভূত েদেখ �ত প�� �দশরন কের পািলেয় যায়৷ িতিন বেলন, এভােবই 

লড়াই তলেত থােক৷ অতঃপর িতনিদন পর �ত� গরম আবহাওয়ায় েযাহর ও আছেরর 

নামােজর মধযবতরী সমেয় একিট েমঘখ� এেস পবরেতর তূড়ায় আমােদর ওপর ছায়া 

িব�ার কের এবং তা হেত সামানয পিরমাের ব�ি� বিষরত হয়৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ এেত মুজািহদেদর ত�া এেস যায় এবং আকাশ েথেক বিষরত 

হওয়া এই পািন পিরমাের র� থাকেলও সুবহানা�াহ েসিট িছল মুজািহদীন ভাইেদর 

জনয রহমত ররপ৷ 

িতিন বেলন, আকাশ েথেক বিষরত হওয়া এই পািন বব হওয়ার পরপর হঠাৎ ভাইেদর 

ও রশেদর উভয়পক েথেকই টযাংক কামান ও িমসাইল সবিকছুর আওয়াজ বব হেয় 

যায়, এমনিক আকাশ েথেক িবমান পযর� আড়ােল তেল যাওয়া শর কের৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ আমরা পবরত ও িটলার ওপর েথেক লকয করিছলাম৷ তারপর 

েদখেত েপলাম েয, িবমানগেলা ভূপািতত হেয় রেয়েছ ও টযাংকগেলােতও আগন 

দাউদাউ কের �লেছ এবং ৈসনযেদর লাশ একিটর ওপর আেরকিট ছিড়েয় িছিটেয় 
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রেয়েছ৷ ফেল আমরা ম�েতর সংখযা ও   সকল রশেদর েথেক িক পিরমার গনীমত 

অজরন করলাম তা পযরেবকর করার জনয যু�েকে� অবতরর কির৷ রশরা আ�াহ 

সুবহানাহ ওয়া তা’আলার দয়া ও অনু�েহ প�� �দশরন কের পািলেয় যায়৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ এই লড়াইিট িছল আমােদর ও রশেদর মােঝ ভাগয িনধরাররকারী 

এক লড়াই৷ এ লড়াইেয়র পর রশরা তােদর িনহেতর সংখযা ও কয়কিত �তার করা 

শর কের এবং আফগান যুে� তােদর েলাকসােনর কথা �কাশ করা শর কের৷ 

শাইখ উসামা বেলনঃ এছাড়াও আমােক এক ভাই, যার নাম শাইখ আবু সাইয়যাফ িতিন 

আমােক বেলেছন েয, আিম িতিকৎসক ভাইেদরেক সাহাযয করার জনয িতিকৎসা 

পেয়ে� িছলাম৷ মুজািহদীন ভাইেদর এক জামাত রশেদরেক িপছন িদক েথেক ধাওয়া 

কের েস সকল রশ ৈসনযেদর একদলেক বি� কের িনেয় এেসিছল৷ িতিন বেলন, 

ভাইেয়রা যখন তােদরেক আমােদর িনকট িনেয় আেস তখন মুজািহদগর তােদরেক 

(বি�েদরেক) িজজাসা করেলন েয, (েতামরা বি� হবার সময়) আমােদর ভাইেদরেক 

েকন ফায়ার করেল না? একিটও ফায়ার করেল না েকন? তখন তারা জবাব িদেলা েয, 

আমরা ওই সকল মুজািহদেদরেক এক অ�ুত িব য়কর আক� িতেত েদখেত 

েপেয়িছলাম৷ তারা সাদা েপাশাক পিরধানক� ত িবশাল দীঘরাক� িতর িছল৷ এমনিক তােদর 

ঘাড় আকাশ ছুােয় িগেয়িছল এবং তােদর হােত তরবারী িছল৷ 

ভাইেয়রা এেত িব য়ািভভূত হেয় িজজাসা করেলন েয, তারা েকাথায়? তারা িক এখন 

েতামােদর সামেন? জবােব তারা বলল েয, না; তারা আড়ােল তেল েগেছন, এখন 

আমােদর সামেন েনই৷ 

ভাইেয়রা তােদরেক িজজাসা করেলন েয, তারা িক   সকল ভাইেয়রা, যারা 

েতামােদরেক বি� কেরেছ ও েতামােদরেক বি� করেত মুজািহদীন ভাইেদরেক িনেদরশ 

কেরেছ? জবােব তারা বলল েয, না; যারা আমােদরেক বি� কেরেছ তারা েতা মানুষ; 

িক� তারা (উে�িখত গরিবিশ� েলােকরা) িছল অনয েকউ৷ 
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তখন ভাইেয়রা বুঝেত পারেলন েয, েফেরশতাগর তােদরেক তািড়েয় এেনেছন ও 

তােদরেক আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলার দয়া ও অনু�েহ বি�দশায় িনিক্ 

কেরেছন৷ েসখানকার মুজািহদীন ভাইেদর জনয েয সকল কারামাত সংঘিঠত হেয়িছল 

এিট িছল েসগেলার অনযতম৷ 

 جزاكم هللا خ��ا و�ارك هللا فيكم

 ألسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اته


